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Sayın Ebeveyn/Veli, 

Çocuğunuz için PreK çevrimiçi başvurusunu tamamladığınız için teşekkür ederiz. 

Çocuğunuzun 2020-21 öğretim yılı için bir PreK programına kabulü, TÜM belgeler gönderilinceye, 
doğrulanana ve öğrenci Texas Eğitim Ajansı (TEA) tarafından belirtilen PreK uygunluk kriterlerini 
karşılayana kadar koşullara bağlıdır. Çocuğunuzun kaydını tamamlamak için aşağıdaki adımları izleyin: 

 

Step 1 - Randevu almadan önce tüm gerekli belgeleri toplayın. 

• Doğum belgesi veya diğer TEA tarafından kabul edilen belgeler. 

• Sosyal güvenlik kartı (Bu mevcut değilse bölge tarafından özel bir kimlik verilebilir. Öğrenci İşleri 

ile görüşün). 

• Gelir uygunluğu belgeleri (Gereken kriterlerde mevcutsa). Belgeler şunları içerir: 

o Mevcut maaş makbuzu, brüt ücretleri/ne sıklıkta ödeme yapıldığını belirten işverene ait bir 

yazı, çalışanın tazminatları veya engelli ödemesi makbuzu, ücretsiz yemek için SNAP veya TANF 

numarası. 

o Serbest meslek sahibi kişiler için muhasebe defterleri ve kişi tarafından düzenlenen maaş 

makbuzları veya geçen yılın gelir vergisi beyannameleri gibi ticari veya tarım belgeleri kabul 

edilebilir belgelerdir. 

Askeri Savunma Bakanlığı Kimliklerinin (ebeveyn veya çocuk kimliği) veya Teksas Eğitim Ajansı 

tarafından belirtilen diğer askeri belgelerin doğrulanması. Kampüsün soruları varsa TEA PreK SSS 

bölümündeki askeri bölümü inceleyin. 

• Devlet'in geçmişte veya bu zamanda çocuk için vasilik verdiğine ilişkin DFPS tasdiki. 

• Resmi resimli ebeveyn/veli kimliği. 

• Senet, kira veya ipotek sözleşmesi gibi ikamet kanıtı. 

• Fatura (gaz, su veya elektrik). 

• Güncel aşı kaydı. 

 
Step 2 - Gerekli belgelerin resmini çekin veya belgeleri tarayın Aşağıda, iPhone veya Android telefon 

kullanarak belgelerin nasıl taranacağına ilişkin adımları içeren yararlı bağlantılar verilmiştir. Daha fazla bilgi 

için aşağıdaki talimatları da uygulayabilirsiniz. 

 

Step 3 - Belgeleri aşağıdaki tabloda verilen e-posta adresine elektronik olarak gönderin. Kayıt 

memurunun adına sağ tıklayın ve "copy email address" ögesini seçin veya e-posta adresini görüntülemek 

için "open in new tab” ögesini seçin. FBISD Güvenli E-posta Hizmeti ile ilgili aşağıdaki bilgileri okuyun 

 

 

https://tea.texas.gov/academics/early-childhood-education/general-prekindergarten-faq
https://www.macrumors.com/how-to/scan-documents-quick-with-iphone/
https://support.google.com/drive/answer/3145835?co=GENIE.Platform=Android&hl=en
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Step 4 - Aile Dili Anketine göre İngilizce dışında bir dil belirten öğrencilerin velileri, FBISD tesisleri yeniden 

açıldığında dil testi için nasıl kayıt yapılacağı konusunda kayıt memurundan talimat alacaklardır. 

ÖNEMLi HATIRLATMA: Çocuğunuzun, TÜM belgeler gönderilinceye, doğrulanana ve öğrenci Texas Eğitim 
Ajansı (TEA) tarafından belirtilen PreK uygunluk kriterlerini karşılayana kadar koşullara bağlıdır. PreK 
kampüslerinin güncel listesi için ziyaret edin https://www.fortbendisd.com/Page/1025 

 

 

 

FBISD Güvenli E-posta Hizmeti 
Hassas Bölgesel bilgiler, hem Öğrenci hem de Personele ilişkin Kişiyi Tanımlamak için Kullanılan Bilgiler 
(PII) vb. bilgilerin iletimini korumak için Bölge, kullanımı kolay bir Secure Email Service uygulamıştır. 
FBISD dışındakilere gönderilen e-postalar şifrelenmez (“açık” olarak iletilir ve ekler de dahil olmak üzere e-
postanın içeriği ele geçirilebilir ve okunabilir). Bu, taşıma sırasında şifrelenen (@fortbendisd.com ve/veya 
@fortbend.k12.tx.us e-posta adresleri arasında gönderilen e-postalar) ve Office365 sistemi içindeki Bölge 
çalışanları (veya Öğrenciler) arasında gönderilen Bölge e-postalarından farklıdır. FBISD Secure Email 
Service, e-posta iletisinin Konu satırına #secure veya #encrypt anahtar kelimesini ekleyerek harici e-posta 
alıcılarına güvenli bir şekilde e-posta göndermenize olanak tanır. Bu anahtar kelimeler, e-postadaki 
Subject alanının başına, ortasına veya sonuna gelebilir ve büyük/küçük harfe duyarlı değildir, bu nedenle 
#Encrypt, #ENCRYPT vb. şekilde yazılabilirler. 

 

Bu #secure ve #encrypt anahtar sözcükleri, e-posta sistemine ekler de dahil olmak üzere e-posta iletisini 
şifrelemesini ve belirlenen alıcılara güvenli iletinin nasıl alınacağıyla ilgili ayrıntılı talimatların bulunduğu 
şifrelenmemiş bir e-posta göndermesini söyler. Bu kadar basit. 

Alıcı güvenli mesaj iletim sisteminin içinde güvenli bir şekilde “yanıt verebilir” ve bu iletişim de şifrelenir 
(alıcı aynı şekilde şifrelenmiş mesajın ve/veya eklerin nasıl alınacağı ile ilgili talimatları içeren standart bir 
e-posta mesajı alır). 

Bu hizmeti yeni kullanacak kişilerin bölge dışına hassas bilgiler göndermeden önce bir meslektaş ile 
işlevselliği test etmelerini öneriyoruz. 

 

https://www.fortbendisd.com/Page/1025


3 

 

 

2020-21 Anaokulu Öncesi Kayıtları Veli İletişimi 
 

Subject alanındaki #secure ve #encrypt örnekleri (bu anahtar kelimeler de aynı şekilde büyük/küçük harfe 
duyarlı değildir): 
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